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Diplomovou práci s cílem upřesnění fylogenetického postavení a fylogeografické 

struktury gekonů rodu Bunopus na Arabském poloostrově pokračuje Bc. Lukáš Pola v tradici 

studia biogeografie, fylogeneze a taxonomie gekonů jihozápadní Asie dlouhodobě rozvíjené 

na jeho školícím pracovišti. Zvolené téma vysoce oceňuji nejen pro zmíněnou badatelskou 

konzistenci, ale i pro nápadité nasměrování výzkumného úsilí do oblasti s vysokým 

potenciálem zjistit nové vědecky významné skutečnosti týkající se nejen zvoleného rodu, ale 

přispívající k pochopení speciačních procesů a širších souvislostí formování pozoruhodné 

fauny Arabského poloostrova.  
 

Lukáš Pola vytčené cíle splnil. Významně přispěl k poznání fylogeneze a 

fylogeografie rodu Bunopus a příbuzných forem  a shromáždil data k příslušným 

taxonomickým závěrům. Celkově předložil po obsahové i formální stránce vysoce kvalitní 

diplomovou práci. S ohledem na obtížnou dostupnost studijního materiálu ze studované 

oblasti je třeba zdůraznit, že ke svému výzkumu shromáždil velice reprezentativní počet 

vzorků. Odpovídajícím způsobem a s přiměřenou kritičností získaný materiál zpracoval a 

získané výsledky interpretoval a porovnával. To vše se zjevně vynikající orientací ve zvolené 

problematice (jak dokládá i solidní přehled použité literatury).   
 

K práci nemám žádnou zásadní výhradu, která by zpochybňovala její přínos, význam 

či použitou metodiku. Prohřešky formálního rázu jsou zanedbatelné. Průvodní obrázky 

bezvadně doplňují text. Předpokládám, že pokud u nich není uveden původ, jsou dílem 

diplomanta. V úvodních partiích postrádám poněkud obsáhlejší informaci o biologii 

studovaných forem. Jsem si vědom, že jde vzhledem k zaměření práce o rozšiřující téma, 

ovšem nikoliv nepodstatné pro pochopení souvislostí. V rámci obhajoby bych proto 

eventuálně uvítal, aby se autor pokusil podat souhrn základních známých skutečností o jejich 

biologii s důrazem na ekologickou niku a postavení v příslušných ještěřích společenstvech. 

Chápu, že v rámci diplomové práce autor neučinil konkrétní taxonomické návrhy a 

klasifikační počiny. Myslím však, že mohl taxonomické důsledky svého výzkumu shrnout a 

formulovat přehledněji. Ocením, učiní-li tak dodatečně při obhajobě.  
 

Závěrem mohu konstatovat, že Lukáš Pola odevzdal pozoruhodnou diplomovou práci, 

která splnila vytčené cíle i příslušné formální a věcné požadavky. Prokázal, že je schopen 

získávat cenné původní údaje a adekvátně je zpracovat, vyhodnotit a interpretovat.  

 

Z uvedeného je zřejmé, že diplomovou práci, kterou předložil Lukáš Pola, 

hodnotím velice kladně a jednoznačně doporučuji její přijetí k obhajobě.  
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